CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009
e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu

Szám: 2/2018
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2018.január 26-án 16.00 órakor
megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Jelen voltak: Straub Dávid polgármester
Kiszlinger Szabolcs alpolgármester
Fuchs Andrásné önkormányzati képviselő és
Horváth Attila önkormányzati képviselő.
Springmann Mihály önkormányzati képviselő.
Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző
Fuchs Virág Csehbányai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
A meghívottak közül megjelent és minden napirendi pont tárgyalásánál jelen volt:
dr. Ádám Renáta jegyző
Straub Dávid polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket, és a
jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület tagjai teljes létszámban megjelentek, így
a képviselő-testület határozatképes.
A nyilvános testületi ülést megnyitotta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Csehbánya Község Önkormányzat 5/2018. (I.26.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.január 26-i rendkívüli nyilvános
ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés szélvédő oldalponyva készítésének megrendeléséről
Előadó: Straub Dávid polgármester
1.) Előterjesztés információátadási szabályzat elfogadásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.)Napirend: Előterjesztés szélvédő oldalponyva készítésének megrendeléséről
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Polgármester
felbontotta a zárt borítékban érkezett ajánlatokat és ismertette azokat. A Sáray Ponyva Kft. (AjkaBakonygyepes, Fő út 184.) nettó 1.170.000,-Ft, a Coloursgarden Kft. (1106 Budapest, Heves utca
70.) nettó 1.490.000,-Ft, a Kontex Kft. (8400 Ajka, Ipari Park Északi szektor 1/1.) nettó 1.287.000,Ft+ÁFA összegért készítené el az oldalponyvát. Polgármester megállapította, hogy a Sáray Ponyva
Kft. (Ajka-Bakonygyepes, Fő út 184.) adta a legalacsonyabb árajánlatot. Az árajánlatok másolatban
az előterjesztés mellékletét képezik.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az alábbi
határozati javaslatot fogadja el:
Csehbánya Község Önkormányzat …/2018. (I.26.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete -tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb árajánlatot adta- a tulajdonában lévő Csehbánya 208/2 hrsz-ú ingatlanon
található féltető szélvédelme érdekében oldalponyva készítésére a Sáray Ponyva Kft. (AjkaBakonygyepes, Fő út 184.) gazdasági társasággal köt vállalkozási szerződést.
A képviselő-testület az anyag és munkadíj nettó 1.17.000,-Ft+ÁFA, bruttó 1.485.900,-Ft,
azaz bruttó egymillió-négyszáznyolcvanötezer-kilencszáz forint költségét 2017.évi
pénzmaradványa terhére fedezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és egyben
felhatalmazza a vállalkozási szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 6/2018. (I.26.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete -tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb árajánlatot adta- a tulajdonában lévő Csehbánya 208/2 hrsz-ú ingatlanon
található féltető szélvédelme érdekében oldalponyva készítésére a Sáray Ponyva Kft. (AjkaBakonygyepes, Fő út 184.) gazdasági társasággal köt vállalkozási szerződést.
A képviselő-testület az anyag és munkadíj nettó 1.17.000,-Ft+ÁFA, bruttó 1.485.900,-Ft,
azaz bruttó egymillió-négyszáznyolcvanötezer-kilencszáz forint költségét 2017.évi
pénzmaradványa terhére fedezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és egyben
felhatalmazza a vállalkozási szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
2.)Napirend: Előterjesztés információátadási szabályzat elfogadásáról
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 7/2018. (I.26.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az elektronikus ügyintézés
bevezetésével kapcsolatos tájékoztatót és az elektronikus ügyintézés biztosítása érdekében
készített Ütemtervet tudomásul veszi, a jelen határozat mellékletét képező információátadási
szabályzatot elfogadja.
A Képviselő-testület hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Iratkezelési
Szabályzatát felülvizsgálja és szükség esetén 2018.februári ülésén gondoskodik annak
módosításáról.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
elvégzésére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
dr.Ádám Renáta jegyző
Határidő: 2018.febuár 28.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános ülést 17.20 órakor
berekesztette.
K.m.f.
Straub Dávid
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

